
ПАМЕТНА ДЕЦА СРБИЈЕ 

 

Наши најбољи средњошколци, млади математичари, физичари и информатичари, освојили 
су 13 медаља на овогодишњим међународним олимпијадама. Деветоро њих су ученици 
Математичке гимназије, а по један из Рачунарске гимназије у Београду и гимназије „Јован 
Јовановић Змај“ из Новог Сада.  

Олимпијада из математике одржана је од 10. до 22. јула у Бремену, Немачка, из физике од 
12. до 19. јула у Мериди, Мексико, а из информатике од 8. до 15. августа у Пловдиву, 
Бугарска.  

 

Олимпијска екипа за математику освојила је 5 медаља: 

• Теодор фон Бург, ученик I разреда Математичке гимназије - злато, 
• Лука Милићевић, ученик III разреда Математичке гимназије - сребро, 
• Душан Милијанчевић, ученик III разреда Математичке гимназије - сребро, 
• Михаило Цекић, ученик III разреда Математичке гимназије - сребро, 
• Вукашин Стојисављевић, ученик II разреда Математичке гимназије – бронзу. 
 
 

 
С лева на десно: Теодор Фон Бург, Вукашин Стојисављевић, Душан Милијанчевић, 
Михаило Цекић, Лука Милићевић, Стефан Стојановић. 

 



Олимпијска екипа за физику освојила је 5 медаља: 

• Никола Шибалић, ученик IV разреда Математичке гимназије - злато, 
• Александар Васиљковић, ученик III разреда Математичке гимназије - сребро, 
• Огњен Ивковић, ученик III разреда Математичке гимназије - бронзу, 
• Александра Димић, ученик III разреда Математичке гимназије - бронзу, 
• Угљеша Стојановић, ученик III разреда Рачунарске гимназије - бронзу. 
 
 
 
 

 

С лева на десно: Угљеша Стојановић, Александра Димић, Никола Шибалић, Огњен 
Ивковић, Александар Васиљковић. 

 

 

 

 

 



Олимпијска екипа за информатику  освојила је 3 медаље: 

• Лука Милићевић, ученик III разреда Математичкe гимназијe - сребро, 
• Угљеша Стојановић, ученик III разреда Рачунарскe гимназијe - бронзу, 
• Борис Грубић, ученик I разреда Гимназијe “Јован Јовановић Змај” – бронзу. 
 
 

 
С лева на десно: Угљеша Стојановић, Лука Милићевић, Борис Грубић, Алекса Станковић. 
 
 
Ове године посебно су се истакла два ученика. Учествујући на по две међународне 
олимпијаде Лука Милићевић, ученик Математичке гимназије, освојио је две сребрне 
медаље (математика и информатика), а Угљеша Стојановић, ученик Рачунарске гимназије, 
освојио је две бронзане медаље (физика и информатика). Током претходних 20 година 
била су тек три случаја да такмичари средњошколци исте године освоје по две медаље на 
олимпијадама из математике, физике и информатике. 

Честитке ученицима и школама, као и пријеме у њихову част организовали су: Жарко 
Обрадовић, министар просвете, Снежана Самарџић Марковић, министар омладине и 
спорта, Божидар Ђелић, потпредседник Владе Србије и министар науке, као и 
председница општине Стари Град, Мирјана Божидаревић. Поред честитки, ученици су 
добили новчане награде за освојене медаље, десетодневно путовање на Златибор, а 
најављено је и оснивање Фонда за награђивање посебних успеха ученика. Математичка 
гимназија је награђена опремањем свечане сале и са милион динара за опремање кабинета 
физике.  



 
И “паметне“ школе Србије 

 

На овогодишњим међународним олимпијадама из математике, физике и информатике 
најбољи успех и највећи број награда освојила је, као што се и очекивало, неприкосновена 
Математичка гимназија. Иза ње су Рачунарска гимназија из Београда и  Гимназија 
“Јован Јовановић Змај”  из Новог Сада. Укупан број освојених златних, сребрних и 
бронзаних медаља, као и укупан број медаља за ове гимназије је:  

 

  школа место злато сребро бронза укупно 

1 Математичка гимназија Београд 2 5 3 10 

2 Рачунарска гимназија Београд     2 2 

3 Гимназија "Јован Јовановић 
Змај" Нови Сад     1 1 
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